
A «comunhão espiritual» 

 

No caso de não ser possível a «comunhão sacramental» do amor do Senhor na 

Eucaristia – «Deus non alligatur sacramentis»1 –, aconselha não só a «comunhão 

espiritual» do mesmo amor do Senhor2, mas também o mesmo «recolhimento» orante que 

habitualmente se tem quando se comunga sacramentalmente. 

 

«E quando não comungardes, filhas, e ouvirdes Missa, podeis comungar 

espiritualmente – que é de grandíssimo proveito – e fazer depois o mesmo de vos 

recolherdes em vós, que assim se imprime muito o amor deste Senhor. Porque quando 

nos preparamos para receber, jamais deixa de dar por muitas maneiras que não 

entendemos. É chegarmo-nos ao fogo que, ainda que seja muito grande, se estais 

desviadas e escondeis as mãos, mal vos podeis aquecer, conquanto dê mais calor do que 

estando onde não haja fogo. Mas outra coisa é querermo-nos chegar a Ele, que se a alma 

está disposta – digo, com desejo de perder o frio – e se estiver ali um pouco, fica por 

muitas horas com calor»3. 

 

Um episódio da sua vida mostrou-lhe, por um lado, a força das palavras da consagração 

e a presença do Senhor na Eucaristia, apesar da indignidade do sacerdote, e, por outro, a 

necessidade de uma boa disposição do cristão para receber dignamente o Senhor na 

sagrada comunhão4. «Efeito» da sagrada comunhão é, diz ela, fazer «tremer os 

demónios». 

 

                                                           
1 «O axioma escolástico Deus non alligatur sacramentis – Deus não está ligado pelos sacramentos, Deus 

está por cima dos sacramentos – significa que Deus não tem necessidade de sinais exteriores» para 

comunicar a sua graça ao homem (Un moine de l’Église d’Orient, Introduction à la spiritualité orthodoxe, 

DDW, 1983, p. 46). O Sacramento da Eucaristia não é um fim em si mesmo, mas o meio para aceder a uma 

realidade que ultrapassa os Sacramentos: o Logos incarnado é “alimento espiritual”. Há uma maneira mais 

profunda e mais divina de compreender a Eucaristia: «Este pão que Deus, o Logos, chama seu Corpo é o 

Logos, Pai que alimenta as almas... E isto, que o Logos chama Seu Sangue, é o Logos que dá a beber ao 

coração do homem, inebriando-o de esplendor» (Orígenes, Matt. LXXXV; P.G. XIII, 1735). 
2 «A comunhão espiritual é um fervoroso acto de desejo com o qual convidamos a Jesus ao nosso coração 

e saímos ao seu encontro. A comunhão espiritual pode ser feita no momento com um simples acto de desejo, 

com um simples grito de alma; ou mais extensamente, com uma fórmula fixa, com a sua preparação e acção 

de graças. Quando não pudermos receber a comunhão sacramental disponhamo-nos como se a fôssemos 

receber e no momento que o sacerdote comunga, façamos a comunhão espiritual com um fervoroso acto de 

desejo de que Jesus venha reavivar em nós o amor... ou ainda durante o dia» (P. Gabriel de Sta. Maria 

Madalena, o. c., pp. 273-274). «Oferecerei um sacrifício ainda melhor que os que são oferecidos, tanto 

quanto a verdade é melhor do que a sombra» (S. Gregório de Nazianzo, Orat. 26, 26). «Há uma “Eucaristia 

espiritual” que supera o “materialismo sacramental”. Na Eucaristia, a Presença e o Sacrifício de Nosso 

Senhor são reais, mas espirituais e místicos» (Une moine de l’Eglise d’Orient…, p. 99). 
3 CV 35, 1. A «comunhão espiritual» é, no dizer de S. Teresa, um «chegar-se ao fogo» do Espírito escondido 

no pão da Eucaristia: «No teu pão está escondido o Espírito que não pode ser comido, no teu vinho há um 

fogo que não se pode beber. O Espírito no teu pão. O fogo no teu vinho, maravilha sublime que os nossos 

lábios recebem» (S. Efrém). «Grande é, Esposo meu, esta mercê, saboroso banquete; precioso vinho me 

dais, que com uma só gota me faz olvidar todas as criaturas e sair delas e de mim mesma para já não querer 

os contentos e regalos que até aqui queria a minha sensualidade. Grande é este dom, não o merecia eu» 

(CAD 4, 6). 
4 «Suplicai-lhe que não vos falte, e vos dê disposição necessária para O receber dignamente» (CV 34, 3). 

«Tenho por certo haver muitas pessoas que se chegam ao Santíssimo Sacramento – e praza ao Senhor eu 

minta – com pecados mortais graves; e se ouvissem a uma alma morta de amor pelo seu Deus dizer estas 

palavras, se espantariam e o teriam por grande atrevimento» (MC 1, 12). Devemos purificar-nos para nos 

aproximar da comunhão: «Como é que te podes tornar digno, senão aproximando-te da santidade de 

Cristo?» (São Cirilo de Alexandria, Commento a Giovanni, IV, 2 (PG 73, 584 s). 



«Chegando-me eu uma vez para comungar, vi com os olhos da alma, mais claro que 

com os do corpo, dois demónios de mui abominável figura. Parecia-me que com seus 

chifres cingiam a garganta do pobre sacerdote. E na hóstia que me ia dar vi a meu Senhor, 

com a Majestade que tenho dito, posto naquelas mãos, que bem se via serem ofensoras 

Suas. Entendi estar aquela alma em pecado mortal. Que seria, Senhor meu, ver Vossa 

formosura entre figuras tão abomináveis? Estavam eles como que amedrontados e 

espantados diante de Vós, e julgo que de boa vontade fugiriam, se Vós os deixásseis ir. 

Causou-me tal perturbação que não sei como pude comungar e fiquei com grande temor, 

parecendo-me que, se fora visão de Deus, não permitiria Sua majestade que visse o mal 

que estava naquela alma. Disse-me o mesmo Senhor que rogasse por ele, e que o havia 

permitido para que eu entendesse a força que tinham as palavras da consagração, e como 

não deixa Deus de estar ali, por mau que seja o sacerdote que as pronuncia. E ainda para 

que visse a Sua grande bondade, pondo-se naquela mãos de Seu inimigo, e tudo para bem 

meu e de todos. Entendi quanto mais obrigados estão os sacerdotes a ser bons de que 

outros, e que terrível coisa é receber esta Santíssimo Sacramento indignamente, e a que 

ponto o demónio é senhor da alma que está em pecado mortal. Aproveitou-me isto 

muitíssimo e deu-me um grande conhecimento do que devia a Deus. Seja bendito para 

sempre»5. 

                                                           
5 V 38, 23. 


